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 چندپایه یهاالسکآموزان دانش یسه رشد اجتماعیمقا

 پایهتک یهاالسکآموزان با دانش
 

 / قاسم کشاورز گرامیحبیب اهلل رحیمی

 

 دهکیچ
. هاستسنتاجتماعی و توانایی همنوایی با معیارهای گروه، خلقیات و  رشد اجتماعی، برقراری روابط

ترین عاملی است که در اجتماعی شدن کودکان نقش دارد. بعد از خانواده، مدرسه و کالس درس مهم

تحصیلی یکسان یا مختلف به دو گروه مجزای  هایپایهحضور تعداد  ازنظردرس  هایکالس

. هد  از انجام این پژوهش شوندمیدرس چندپایه تقسیم  هایکالسو  پایهتکدرس  هایکالس

است. برای  پایهتک هایکالس آموزاندانشچندپایه با  هایکالس آموزاندانشمقایسه رشد اجتماعی 

ن پژوهش در شهرستان میامی انتخاب یجامعه مورد نظر ا آموزاندانشنفر از  120 هد ن یدستیابی به ا

ها از آزمون تی و مانوا شدند. در تحلیل داده گیریاندازهرشد اجتماعی وایلند و با پرسشنامه معتبر 

نمرات رشد اجتماعی  کالس چندپایه با آموزاندانشج نشان داد تفاوت رشد اجتماعی یاستفاده شد. نتا

 آموزاندانش. نمرات رشد اجتماعی باشدمی دارمعنی>p 001/0در سطح  پایهتککالس  آموزاندانش

سه یاست. در مقا پایهتک هایکالس آموزاندانشچندپایه بیشتر از نمرات رشد اجتماعی  هایسکال

بودن( در  یمشغولیات، ارتباطات و اجتماع) اجتماعیمالفه رشد  7مالفه از  3مشاهده شد بین  هامالفه

 وجود دارد. >p 01/0 سطحدر  داریمعنیتفاوت  آموزاندانشن دو گروه یا

 پایهتکهای های چندپایه، کالسرشد اجتماعی، کالس ها:کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه
 .دارد نیاز هاآن انتظارات برای کوشش و تا حدی آنان با توافق دیگران، با سازگاری به اجتماعی زندگی

از  ترس دستخوش که افرادی یا دارند دیگران مشکل با ارتباط برقراری برای که افرادی تعداد روزافزون
هستند؛  اجتماعی انزوای و افسردگی دچار اضطراب، که نوجوانانی یا و اندماعیاجت برخوردهای

قابل توجه در جوامع مطرح  ایمسئله عنوانبه را آن مرتبط با هایعامل و اجتماعی رشد مشکالت

 دیگرعبارتبه ؛به زبان ساده یعنی اینکه فرد بتواند روابط اجتماعی برقرار کند 1رشد اجتماعی .کندمی

ای رسید که با ها همنوایی کند و به مرحلهقتی فرد یاد گرفت که با معیارهای گروه، خلقیات و سنتو

شعاری ) استاش ارتباط و تعاون داشته باشد گوییم که از لحاظ اجتماعی رشد و تکامل یافته جامعه

 (.1370نژاد، 

 افت کاری،بزه چون مواردی بروز در که هستند آن از گوناگون حاکی پژوهشی هایداده 

، 2)لیبرمن خورندمی چشم به اجتماعی رشد در ای به همراه ضعفمدرسه ناسازگاری و تحصیلی
تقلید،  یمرحله( گزارش نموده است که رشد اجتماعی پسران شامل سه 1380) زاده(. فاتحی 1989

تقلید و تعادل  اطاعت، اضطراب، یمرحلهافتخار به شخصیت و تعادل اجتماعی و در دختران از چهار 

های خانواده، گروه اجتماعی و مدرسه های مذکور، عاملکند. در فرایند گذر از مرحلهاجتماعی گذر می

 این در کنند.می ایفا سزایی به نقش آموزاندانش اجتماعی رشد در مربیان و اثرگذار هستند. معلمان

 شعاری) دارد برعهده حیاتی نقش موزآدانش به جامعه هایارزش و هنجارها در انتقال مدرسه میان،

های ارتباطی و مهارت آموزش گروهی برای هایفرصت آوردن فراهم با تواندمی (. مدرسه1380نژاد،

های تحصیلی حضور تعداد پایه ازنظرهای درس کالس .کند کمک آموزاندانشبه  رشد اجتماعی،
تقسیم  3های درس چندپایهو کالس پایهتکهای درس یکسان یا مختلف به دو گروه مجزای کالس

برای گام برداشتن در این مسیر امکانات بیشتری را به همراه دارند  چندپایههای شوند. کالسمی

و  شودمییا بیشتر( تشکیل  پایهسهتحصیلی )دو،  چندپایهاز  چندپایه(. کالس 1389)آقازاده و فتحی، 

، چندپایه هایکالس در .دهدمی آموزشی یک معلم آن، در تمام طول سال تحصیل آموزاندانشبه همه 

 (.1382)کیایی،  کنندمیمتفاوت، شرکت  هایمهارتو  هاتواناییدر سنین متفاوت و با  آموزانیدانش
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1. Social development 

2. liberman 

3. Multigrade classroom 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هیتک پا یهاآموزان کالسدانش با هیچند پا یهاآموزان کالسدانش یرشد اجتماع سهیمقا ــــــــــــــ 3

را جزء  هاکالسدرس چندپایه وجود دارد. برخی این  هایکالسمختلفی به  هاینگاه 

را  هاکالسبعضی دیگر، وجود این  و ؛برداشته شود که باید از میان دانندمیمعضالت نظام آموزشی 
 هایکالس. بررسی ادبیات آورندمیوپرورش بهینه به شمار فرصتی برای یک عمل آموزش مثابهبه

متحده و آموزش پیشرفته )نظیر ایاالت هاینظامدر  دهدمینشان  های اخیردرس چندپایه، در سال

. به دیگر سخن، در کشورهای شوندمیعمدی ایجاد  صورتبهدرس چندپایه  هایکالسکانادا و ...( 
، در پایهتکدرس  هایکالسپیشرفته با وجود امکان دسترسی به آموزش و تسهیالت برای برگزاری 

 معطو  است. چندپایهدرس  هایکالسبه سمت ایجاد  هانگاهدوره ابتدایی 

چندپایه کیفیت آموزش را  یهاکالس( معتقدند ماهیت تدریس در 1996) برنرمانسون و  

چندپایه در هلند از استرس این  هایکالس( در مصاحبه با معلمان 1996) یمنو  دهدمیکاهش 

یک ضرورت شناخته  عنوانبهچندپایه در بسیاری از کشورها  هایکالس. توسعه دهندمیمعلمان خبر 
 (.1382فضلی، ) است شده

در زمینه  تحقیق 65منتشر کردند، ضمن بررسی  1995سیمون و یمن در تحقیقی که در سال  

استاندارد را در  هایتست نتایجمتحده انجام شده است، در ایاالت آنمورد  33چندپایه که  هایکالس

 کهدرحالیبا چندپایه مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که عموماً نتایج برابر هستند،  پایهتک هایکالس

چندپایه در کالیفرنیا نشان  هایکالس. بررسی تأثیرات اندکردهگزارش را  هاییتفاوتدیگر،  تحقیقات
و برقراری ارتباط  گروهیفرصت خوبی برای انجام کار  کهاین ضمن هاکالس این ،دهدمی

 ساززمینهو  برندمی، رشد اجتماعی و درک متقابل آنان را نیز باال کنندمی فراهمبا یکدیگر  آموزاندانش

 نظراتبه  آموزاندانش، شودمیامر سبب  ایندیگر هستند که خود  هایپایه آموزاندانشدوستی با 
چندپایه از طر   هایکالس کهدرصورتی، دهندمینشان  درمجموع هابررسیهمدیگر اهمیت بدهند. 

 .(1382کیایی، ) بودمسئوالن و والدین حمایت شوند، بسیار موفق خواهند 

 آموزاندانشبر کیفیت آموزش و رشد  چندپایههای ر کالستأثیرات متفاوت مشاهده شده د 

ها چه حضور در این کالس کند کهاین مسئله را بیان می ،ها برای کشورهای مختلفدر این کالس

 گذارد؟می آموزاندانشتأثیری بر رشد اجتماعی 
شرفت یپ، عزت نفس و یهای اجتماعسه مهارتیو مقا یبررس»ای با موضوع نامهپایان یمدد 

ن یهد  از انجام ا یبه انجام رسانده است. و «پایهتکه و یهای چندپاکالس آموزاندانشن یب یدرس

های کالس آموزاندانشهای اجتماعی، عزت نفس و پیشرفت درسی بین پژوهش را، مقایسه مهارت

و یک نفر ن تحقیق مشتمل بر دویست و شصت یان نموده است. گروه نمونه ایب پایهتکچندپایه و 
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پسر چندپایه( است که در  هفتادوپنجدختر و  وششپنجاهو  پایهتکپسر  هشتادویکدختر و  ونهچهل)

در پایه پنجم ابتدایی به تحصیل اشتغال داشتند. در این تحقیق از سه ابزار:  82-83سال تحصیلی 
لم ساخته های اجتماعی و آزمون ریاضی معنامه عزت نفس پوپ، پرسشنامه رشد مهارتپرسش

مستقل برای مقایسه دو  tها، آمارهای توصیفی مناسب و آزمون آوری دادهاستفاده شد. پس از جمع

 پایهتکهای چندپایه و کالس آموزاندانشهای این پژوهش، بین گروه به کار گرفته شد. به استناد یافته
 آموزاندانشدارد و  های اجتماعی و پیشرفت درسی تفاوت معناداری وجودمیزان مهارت ازنظر

 آموزاندانشهای اجتماعی و پیشرفت درسی باالتری را نسبت به های چندپایه، مهارتکالس

عزت نفس  ازنظر( پایهتکهای چندپایه و نشان دادند. بین این دو گروه )کالس پایهتکهای کالس

تحصیلی(، میانگین عزت نفس ) نفسهای عزت تفاوت معناداری مشاهده نشد و فقط در خرده آزمون

 (.1383، یمدد) بودباالتر  پایهتکهای چندپایه نسبت به کالس آموزاندانشهای نمره
انجام شده است  چندپایههای ای در رابطه با کالسدر بسیاری از کشورها تحقیقات گسترده 

ها در رسییک ضرورت شناخته شده است. بر عنوانبه چندپایههای زیرا در این کشورها توسعه کالس

توسعه بندی بر اساس سن هنوز درحالدهند که گر چه روش گروهایاالت مختلف آمریکا نشان می

ها برای ها، این کالسشود، اما در برخی از ایالتمی چندپایههای هایی با کالساست و مخالفت

ها را دغام کالسها، معلمان پیشنهاد ادر بسیاری از مدرسه متخصصان آموزشی یک انتخاب برتر است.
اند؛ زیرا معتقدند، افرادی که در جامعه و خانواده زندگی ها را برداشتهاند و حتی دیوار کالسکرده

ها بنابراین، برای اینکه کالس ؛ای از زندگی واقعی باشدکنند، چند سنی هستند و آموزش باید نمونهمی

توانند در یک کالس حاضر شوند. متفاوت میآموزانی با سنین انعکاسی از زندگی واقعی باشند، دانش
الس بر کتأثیر ساختار  «چندپایههای در کالس آموزاندانشتسابات کا»با عنوان  یقیانو در تحقیمار

آموز نفر دانش 1900ق ین تحقیرا مطالعه نموده است. در ا ییدوره ابتدا آموزاندانش یلیرد تحصکعمل

ه کنشان داد  یاضیق در درس رین تحقیج ایحضور داشتند. نتا ییهای سوم، چهارم و پنجم ابتداپایه

 پایهتکهای کالس آموزاندانشانحرا  استاندارد کمتر از  0.1 چندپایههای کالس آموزاندانشنمرات 

 یآمار ازنظرشتر شد و یچهارم و پنجم ب یعنیهای باالتر های مشاهده شده در کالساست. تفاوت
 (.2009انو، یمار) داددار نشان معنی

های چندپایه باعث های کالسنشان دادند که برنامه پاوان و میلر بروس در تحقیقات دیگری 

ها شده و نتایج بهتری از آموزش سنتی داشته است. پاروان، ارتقای سطح آموزش در بسیاری از مدرسه

درصد( در  58) چندپایهی هاداد و متوجه شد که اکثر کالس مورد مطالعه در آمریکا و کانادا انجام 64
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ها از وضعی درصد آن 52اند و در مورد بهداشت روانی نیز تری داشتهها، موفقیت بیشپاسخ به تست

 65منتشر کرد، ضمن بررسی  1995اند. سیمون و یمن در تحقیقی که در سال بهتری برخوردار بوده
های تحده انجام شده است، نتایج تستممورد آن در ایاالت 33که  چندپایههای تحقیق در زمینه کالس

مقایسه کرد و نتیجه گرفت که عموماً نتایج برابر  چندپایهیا  پایهتکهای استاندارد را در کالس

 چندپایههای بررسی تأثیرات کالس .اندهایی را گزارش کردهتحقیقات دیگر، تفاوت کهدرحالی هستند،
ن اینکه فرصت خوبی برای انجام کار گروهی و برقراری ها ضمدهد، این کالسدر کالیفرنیا نشان می

برند و کنند، رشد اجتماعی و درک متقابل آنان را نیز باال میبا یکدیگر فراهم می آموزاندانشارتباط 

به  آموزاندانششود، های دیگر هستند که خود این امر سبب میپایه آموزاندانشساز دوستی با زمینه

از  چندپایههای کالس کهدرصورتیدهند، نشان می درمجموعها بدهند. بررسی نظرات همدیگر اهمیت

 طر  مسئوالن و والدین حمایت شوند، بسیار موفق خواهند بود.

 روش
های دولتی شهرستان میامی که در کالس پنجم کل دبستان آموزاندانش هین پژوهش شامل کلیجامعه ا

بر اساس اطالعات گرفته شده از  .باشدارند، میل دیاشتغال به تحص 1390-1391 یلیسال تحص

مدرسه از این تعداد  39مدرسه دولتی است.  49آموزش پروش مرکزی میامی این شهرستان دارای 

در این مدارس  که آموزاندانشهستند. تعداد کل  پایهتک صورتبهمدرسه  10و  چندپایه صورتبه

ها کالس پنجمی هستند که حجم جامعه نفر از آن 730نفر است.  3912باشند، مشغول به تحصیل می

نفر از این  480باشند.ها پسر مینفر آن 370ها دختر و نفر آن 350دهند. این پژوهش را تشکیل می
اشتغال به تحصیل دارند. با توجه به  پایهتکهای نفر در کالس 230 وهای چندپایه نفر در کالس 730

نفری  730ای( و با توجه به حجم جامعه برای روش علی مقایسه)ام شده انج هاییابیزمینهمطالعات و 

های زش و وجود پرسشنامهیه با احتمال رکنفری در دستور کار قرار داده شده است  120تعداد نمونه 

 یه براکآمد  دست بهپرسشنامه سالم  120 درنهایتنفر مورد آزمون قرار گرفتند.  135دار مشکل
ها استفاده شد. بعد از تعیین حجم نمونه در اطالعات آن یهالیج تحلیق از نتایتحقهای فرضیه یبررس

گیری ای اعمال شد. در این نمونهچندمرحله یتصادف ایخوشهگیری مذکور روش نمونه یجامعه آمار

 سعی شد توازن جنسیت کنترل شود.

 ای است.مقایسه -طرح این پژوهش از نوع علی 
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شد. این پرسشنامه  استفاده 1مقیاس بلوغ اجتماعی واینلنداز پرسشنامه برای سنجش متغیرها  

های تحولی است که با میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول یکی از مقیاس
 12گیرد و تا سال را در برمی 25مسئولیت سروکار دارد. گرچه این مقیاس گستره سنی تولد تا باالتر از 

 18تا  15سالگی،  15تا  12سالگی به بعد بین  12های مجزا دارد، اما از ، ساالهرسال سالگی برای

سالگی به باال سااالت مشترک دارد، با این حال  25سالگی و از  25تا  20سالگی،  20تا  18سالگی، 
داکثر مانده ذهنی به حهای عقبدر گروه ویژهبهتر و معلوم شده است که کارآمدی آن در سنین پایین

اند. در هر ماده تقسیم شده سالهیکهای ماده است که به گروه 117. این مقیاس دارای رسدمی

کننده های آزمون بلکه از راه مصاحبه با مطلعین یا خود شرکتنه از طریق موقعیت موردنیازاطالعات 

را  کارهاییچهوانایی . اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در زندگی روزمره تآیدمیبه دست 

به هشت طبقه تقسیم کرد: خودیاری عمومی، خودیاری در غذا  توانمیهای مقیاس را دارد. ماده
. 2و اجتماعی شدن جاییجابهخوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خودفرمانی، اشتغال، ارتباط زبانی، 

( را SQ) اجتماعیبهره ( و SA) اجتماعیتوان سن های شخص روی مقیاس میبا توجه به نمره

 محاسبه کرد.

زن( در هر یک از  10مرد و  10نفر )شامل  620مقیاس واینلند روی روایی و اعتبار:  

، هنجاریابی شده است. الزم به ذکر است که در این نمونه تعداد سالگی 30های سنی از تولد تا گروه
جه به اینکه اکثر افراد مورد آزمایش از طبقه و نیز با تو های سنی بسیار کم بودافراد در هر یک از گروه

ای را معر  کل جامعه تلقی کرد. ضریب پایایی با باز چنین نمونه تواننمیمتوسط جامعه بودند 

ماه بوده  9گزارش شده است، با این توضیح که فاصله باز آزمایی از یک روز تا  0.92نفر،  123آزمایی 
 است.

هایی را که کودک از هر ست آوردن بهره اجتماعی، ابتدا نمرهبرای به د(: SQ) اجتماعیبهره 

( معادل SAو سن اجتماعی ) کنیممیجمع کرده، آنگاه به جدول پیوست مراجعه  باهم گیردمیساال 

( را با استفاده از فرمول مربوطه SQ. سیس بهره اجتماعی )کنیممیرا پیدا  آمدهدستبهنمره خام 

شوند، یعنی هر دو یا به به یک واحد تبدیل می آمدهدستبه)سن تقویمی( CA و SA .کنیممیمحاسبه 
که روانشناس بر اساس آن و  است اینمره SQیعنی  آمدهدستبهسال یا به ماه حساب شوند. نتیجه 

ای که کودک که آیا نمره کندمیبا توجه به شناخت کودک و هنجارهای اجتماعی جامعه، قضاوت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. WINELEND 

2. Socialization 
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در رفتار سازشی است یا خیر. رفتار سازشی یعنی سازگاری فرد با توجه به سن گرفته نشانگر نقص 

 (.1385نامه مقیاس رشد واینلند، شیوه) فرهنگیخود در مورد روابط اجتماعی و 
برای فرضیه آزمایی این پژوهش با دو روش مطالعات  موردنیازاطالعات  درمجموع 

 یدانیهای مای با استفاده از روشاز مطالعات کتابخانهآوری شد. بعد ای و روش میدانی جمعکتابخانه

های فرضیه هاآنتر ل هر چه دقیقیو تحل ید تا با بررسیآوری گردها جمعاطالعات توسط پرسشنامه
 ن پژوهش به نتیجه برسند.ین پژوهش به چالش گذاشته شوند و اهدا  ایا

های مجزا برای پدر، مادر و خود در این راستا از پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند نسخه 

نفر از والدین  27ها را تکمیل کنند. مجزا پرسشنامه صورتبهآموز تهیه شد و قرار شد که والدین دانش

 ها کمک شد.ها را نداشتند که در این امر به آنسوادی توانایی تکمیل پرسشنامهبه دلیل کم

 هایافته
های چندپایه و آموزان دختر و پسر کالساعی در دانشمقایسه رشد اجتم منظوربهدر این پژوهش 

ها آموزان با توجه به پاسخگویی آنتکالیف متفاوتی اجرا شد. رشد اجتماعی دانش پایهتکهای کالس

 و والدینشان به پرسشنامه رشد اجتماعی سنجیده شد.

یت در اولین مرحله ساختار کالس که متغیر مستقل این پژوهش است به تفکیک جنس 

 گزارش شده است. 1در جدول  ین بررسیا هاییافتهاز  ایخالصهه کقرار گرفت  موردبررسی

 

 تیجنس کیکبه تف آموزاندانشالس کساختار  یفراوان .1جدول 

 کل تیجنس  وضعیت ساختار کالس 

  پسر دختر 

 60 32 28 فراوانی پایهتک

 %50.0 %26.7 %23.3 درصد 

 60 29 31 فراوانی چندپایه

 %50.0 %24.2 %25.8 درصد 

 120 61 59 فراوانی کل

 %100.0 %50.8 %49.2 درصد 
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 یهاکالسساختار کالس در دو طبقه مجزای  ازنظرشود گروه نمونه مشاهده می 1در جدول  

اشتغال به  پایهتکهای نفر در کالس 60اند. از گروه نمونه قرار گرفته چندپایههای و کالس پایهتک
نفر از گروه نمونه در  60. همچنین باشندیمها پسر نفر آن 32ها دختر و نفر آن 28دارند که  تحصیل

نفر  59باشند. در کل ها پسر مینفر آن 29ها دختر و نفر آن 31خوانند که درس می چندپایه یهاکالس

 درصد پسر هستند. 50.8نفر معادل  51و درصد دختر  49.2از گروه نمونه معادل 
های کالس آموزاندانشبا  چندپایههای کالس آموزاندانشمقایسه رشد اجتماعی  منظوربه 

 گزارش شده است. 2از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج در جدول  پایهتک

 

 پایهتکچندپایه با  آموزاندانش. نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه رشد اجتماعی 2جدول 

 N M Sd t df p یمیزان رشد اجتماع

 0.000 118 3.676 5.20 46.96 60 پایهتک آموزاندانش

    3.69 49.98 60 چندپایه آموزاندانش

 

-دانشمقایسه رشد اجتماعی  یبرا آمدهدستبه tمقدار شود مشاهده می 2که در جدول  گونههمان

و با درجه  3.676مقدار به  پایهتککالس  آموزاندانشنمرات رشد اجتماعی  کالس چندپایه با آموزان

آموزان رشد اجتماعی دانش دیگرعبارتبه؛ باشدمعنادار می (p<0/000در سطح ) 118آزادی 
ای که گونهتفاوت معناداری مشاهده شد به پایهتکهای آموزان کالسبا دانش چندپایههای کالس

آموزان د اجتماعی دانشهای چندپایه بیشتر از نمرات رشآموزان کالسنمرات رشد اجتماعی دانش

 ،های رشد اجتماعی شامل خودیاری در خوردنمقایسه مالفه منظوربهباشد. می یهپاتکهای کالس
جابجایی، ارتباط و اجتماعی بودن از  ،مسائل شغلی و مشغولیات ،خود رهبری ،خودیاری در پوشیدن

 تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.

 های رشد اجتماعیانس چند متغیری )مانوا( مقایسه مالفهیل واریج تحلی. نتا3جدول 

 Value F 1Df 2Df P های چند متغیریشاخص 

 0.000 112 7 11.973 0.428 ییالیاثر پ

 0.000 112 7 11.973 0.572 زکلیو یالمبدا

 0.000 112 7 11.973 0.748 نگیاثر هوتل

 0.000 112 7 11.973 0.748 یشه رویر ینتربزرگ



 

 

 

 

 

 

 

 

 هیتک پا یهاآموزان کالسدانش با هیچند پا یهاآموزان کالسدانش یرشد اجتماع سهیمقا ــــــــــــــ 9

ها شود شاخص المبدای ویلکز مقایسه بین گروهمشاهده می 3که در جدول  گونههمان  

های مختلف رشد اجتماعی ن مالفهیدهد به نشان میک( p<0.0017.112F ,0.572=است )دار معنی
 یبررس منظوربهداری وجود دارد. در ادامه تفاوت معنی چندپایهبا  پایهتکهای کالس آموزاندانشدر 

 راهه گزارش شده است. یکانس یل واریج تحلین دو گروه نتایها در بتر تفاوتیجزئ

 
 های رشد اجتماعیمالفه یراهه برا یکانس یل واریتحل یجنتا .4جدول  

 S S df MS F P  هامالفه منبع تغیر

 0.000 25.303 103.602 1 103.60 اتیمشغول بین گروهی

 0.017 5.892 25.208 1 25.21 ارتباطات  

 یاریخود 

 دنیپوش
0.35 1 0.352 1.468 0.228 

 0.098 2.783 4.408 1 4.41 خود رهبری 

 یاریخود 

 خوردن
0.05 1 0.052 0.728 0.395 

 یاجتماع 

 بودن
73.63 1 73.633 56.472 0.000 

 0.528 0.400 0.008 1 0.01 ییجابجا 

   4.094 118 483.15 اتیمشغول خطا

   4.279 118 504.88 ارتباطات 

 یاریخود 
 دنیپوش

28.30 118 0.240   

   1.584 118 186.92 خود رهبری  

 یاریخود 
 خوردن

8.45 118 0.072   

 یاجتماع 
 بودن

153.86 118 1.304   

   0.021 118 2.46 ییجابجا 
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 آموزاندانشهای چندپایه با کالس آموزاندانششود مالفه مشغولیات می مشاهده 4جدول در  
 آموزاندانش(. بین ارتباطات p<0.0011.118F,25.3=دارد )داری تفاوت معنی پایهتکهای کالس

شد مشاهده  داریمعنتفاوت  پایهتکهای کالس آموزاندانشهای چندپایه با کالس

(=5.89,p<0.0171.118Fهمچنین بین اجتماعی بودن این دو گروه تفاوت معنی .) داری
(1=56.49,p<0.001.118F مشاهده شد و در تمامی موارد بیان شده )چندپایههای گروه آموزاندانش 

 تری داشتند.وضعیت مناسب

 گیرینتیجه
های کالس آموزاندانشهای آن در هد  از انجام پژوهش حاضر مقایسه رشد اجتماعی و مالفه

آموزان کالس انشاست. نتایج مقایسه رشد اجتماعی د پایهتکهای کالس آموزاندانشبا  چندپایه

ها معنادار شد. با بررسی مقادیر میانگین پایهتکآموزان کالس چندپایه با نمرات رشد اجتماعی دانش
( بیشتر از نمرات رشد 49.9های چندپایه )کالس آموزاندانشمشخص شد که نمرات رشد اجتماعی 

 است. یهپاتک( 46.9) یهاکالس آموزاندانشاجتماعی 

های و گفته هایافتهبسیاری از مبانی نظری هماهنگی دارد و به شکل مناسبی این یافته با  

( در پژوهشی با 1383) یهای مددتوان به یافتهکند. از این میان میهای پیشین را تأیید میپژوهش

« پایهتکه و یچندپا یهاالسکآموزان ن دانشیب یشرفت درسیسه عزت نفس و پیو مقا یبررس»عنوان 

 ازنظر پایهتکهای چندپایه و آموزان کالسمود. نتایج این پژوهش نیز نشان داده بود بین دانشاشاره ن
 های چندپایه،آموزان کالسمیزان عزت نفس و پیشرفت درسی تفاوت معناداری وجود دارد و دانش

وهش دارند. در این پژ پایهتکهای آموزان کالسعزت نفس و پیشرفت درسی باالتری نسبت به دانش

، یمددنبود )ها معنادار ها در آننفس نیز سنجیده شده بودند که تفاوتمتغیرهای دیگری مانند عزت

1383.) 
های گروهی، ارتباط عالوه بر انجام فعالیت ( عنوان شده است2003سون )کلیدر مطالعات و 

به مدت چند سال با  آموزانتر است. معموالً دانشعمیق چندپایههای آموزان با معلم، در کالسدانش

های های باالتر به افراد پایهآموزان پایهیک معلم در ارتباط هستند و این فرصت مناسبی است تا دانش

شود. همچنین، بر های خودشان هم میتر در یادگیری کمک کنند و این امر باعث تقویت آموختهپائین

و  شوندک امتحان دو نوبته ارزشیابی میها در بیش از یآموزان این کالساساس تشخیص معلم، دانش
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، از نظام مبتنی چندپایههای استفاده از کالس درمجموعتواند به شیوه خودش یاد بگیرد و هر کودک می

 .(2003سون، کلیتر است )وبر فرد یا پایه تحصیلی، ماثرتر و ارزان
این تحقیق یکسان  در مطالعات پیشین پژوهشی یافت نشد که متغیر وابسته آن با متغیرهای 

های ها کالسهای این پژوهش باشد. ولی تحقیقاتی مشاهده شد که در آنباشد و نتایج آن متضاد یافته

تحقیق در زمینه  65( ضمن بررسی 1995سیمون و یمن ) تفاوت معناداری نداشتند. پایهتکو  چندپایه
های استاندارد را در ست، نتایج تستمتحده انجام شده امورد آن در ایاالت 33که  چندپایههای کالس

بررسی تأثیرات  .مقایسه کرد و نتیجه گرفت که عموماً نتایج برابر هستند چندپایهیا  پایهتکهای کالس

ها ضمن اینکه فرصت خوبی برای انجام کار در کالیفرنیا نشان داد، این کالس چندپایههای کالس

کنند، رشد اجتماعی و درک متقابل آنان را دیگر فراهم میآموزان با یکگروهی و برقراری ارتباط دانش

شود، های دیگر هستند که خود این امر سبب میآموزان پایهساز دوستی با دانشبرند و زمینهنیز باال می
های آموزان به نظرات همدیگر اهمیت بدهند. بر اساس نتایج این فرضیه و تأیید نتایج پژوهشدانش

تری بر تأثیر مناسب پایهتکهای نسبت به کالس چندپایههای گیری کرد که کالسجهتوان نتیپیشین می

 آموزان دارند.رشد اجتماعی دانش
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